
ПРИОРИТЕТ 14.2. УСТОЙЧИВО И МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните, Министерството на 
вътрешните работи, Министерството на образованието и науката

Цел 12: Включване на гражданското общество в управлението на горските ресурси

Мерки:

– Изготвяне и приемане на Наредба за инвентаризация на горските територии и 
изготвяне на областни планове за развитие на горските територии

– Увеличаване площта на земеделските гори

– Сертификация на горите и продуктите от тях

Цел 13: Предвидима и устойчива среда за развитие на малкия и средния бизнес в 
сферата на добива и продажбата на дървесина и прозрачност при провеждане на 
процедурите

Мерки:

– Провеждане и сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на 
дървесина чрез прозрачни процедури

– Допълване на Наредбата за възлагане на дейности в горските територии с текстове, 
които осигуряват обществен контрол при провеждането на процедурите и 
изпълнението на договорите

Цел 14: Увеличаване дела на зелената икономика, основана на гори, с 3% (основна 
стратегическа цел на ЕС)

Мерки:

– Създаване на стимули за развитие на зелена икономика, основана на пазарни 
принципи

– Разработване на Наредба за обществени екосистемни ползи, съгласно Глава 17 от 
Закона за горите

– Провеждане на национална горска инвентаризация

Цел 15: Създаване на нови гори и прилагане на устойчивите практики за стопанисването 
на съществуващите гори

Мерки:



– Финансиране на създаването на нови гори чрез Мярка 8 „Инвестиции в развитието 
на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“, ПРСР 2014-
2020 г. 

ПРИОРИТЕТ 14.3. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕЗАКОННАТА СЕЧ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ. НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СУРОВА 
ДЪРВЕСИНА СЛЕД ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ; ПРИ НЕОБХОДИМОСТ –
НАЛАГАНЕ НА МОРАТОРИУМ

Отговорни институции: Министерството на земеделието и храните

Цел 16: Ограничаване на незаконната сеч на българските гори

Мерки:

– Осигуряване на пакет от мерки за изпълнение на разпоредбите на Закона за горите 
за опазване на горските територии от държавните предприятия и общински горски 
структури чрез:

– Създаване на специализирани мобилни екипи във всяко държавно 
предприятие, Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство, 
както и в общинските горски структури

– Създаване на териториални единици за опазване на горите на ниво горско 
стопанство

– Създаване и въвеждане на система за издаване на електронен превозен билет при 
транспортирането на дървесината чрез мобилна връзка в реално време

– Система за издаване на превозен билет и електронен дневник за обектите 
за търговия и преработка на дървесина

– Издавен на превозен билет чрез електронната система на Изпълнителната 
агенция по горите за временен горски склад

– Въвеждане на пластини за маркиране на транспортираната дървесина

– Промяна в Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и 
наказания и Закона за горите с цел въвеждане на принудителен труд при 
невъзможност за заплащане на наложените административни наказания

Цел 17: Регулиране на обществените отношения между собствениците на горски имоти, 
стопанисващите дивеча и другите заинтересовани лица

Мерки:

– Ограничаване на възможностите за ограждане на горски територии

– Осигуряване на пълен достъп до информация на заинтересованите за 
интензивните ловни участъци и временните ограничения в тях
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